
إرشادات السالمة الخاصة بالرافعات الشوكية عند 

 بدء التشغيل



 إرشادات السالمة الخاصة بالرافعات الشوكية عند بدء التشغيل

غير مصرح بقيادة واستعمال الرافعات الشوكية إال 1.

بواسطة العاملين الذين تلقوا تدريبا علي ذلك ومعتمدين 
 .من قبل المدير المسئول

 



قبل إستعمال وقيادة الرافعات الشوكية يتم إجراء  2.      

 :الفحوصات األتية
 

التأكد من أن خزان الوقود مملوء وعدم وجود تسرب للوقود من         ·
  المعدة 

 .فحص مستوي سائل التبريد بالمعدة        ·

 .فحص مستوي زيت المحرك        ·

 .التشغيل اتيحفحص عدادات المعدة ومف        ·

 .فحص أجهزة التنبيه بالمعدة والتأكد من صالحيتها        ·

 .فحص عجالت المعدة والتأكد من صالحيتها        ·

 (فرامل القدم وفرامل اليد)فحص الفرامل والتأكد من صالحيتها         ·

رفع وخفض شوكتي المعدة للتأكد من أنهما تعمالن بصورة         ·
 ( .نهاية المشوار).جيدة

 



 .التأكد من صالحية مرآة الرؤية الخلفية        · .
 .فحص اإلضاءة الخاصة بالمعدة والتأكد من صالحيتها        ·
 .التأكد من صالحية طفاية الحريق        ·
 .حزام األمان موجود وبحالة جيدة        ·
 .شوكتى المعدة بحالة سليمة وال يوجد بهما تلفيات        ·
عدم وجود تسرب للزيت من النظام الهيدروليكى للمعدة ،         ·

 .كذلك سالمة مسامير األمان الخاصة بسالسل الرفع
 .البطارية سليمة وأقطابها سليمة        ·
التوصيالت الكهربائية سليمة وعدم وجود تلف بالعازل         ·

 .الخاص بها
  

 



  
     

يمنع منعا باتا رفع أي من العاملين بواسطة شوكتي    -3

 .المعدة لتناول أية مواد من األرفف العلوية
  

 



في حالة وجود أي عطل بالمعدة غير مسموح باستخدامها ويجب التبليغ    -4

 .عنه فورا

المطلوب من سائق الرافعة عدم تركها وهي تعمل والذهاب إلي أي مكان    -5

وإذا اضطر إلي ذلك يجب إيقافها عن العمل وإرجاع الشوكتين حتى تالمسان 

تعتبر الرافعة ) . قبل المغادرةورفع فرامل اليد وسحب مفاتيح التشغيل األرض 

الشوكية متروكة بدون سائقها إذا كانت المسافة بين السائق والرافعة الشوكية 

 (قدم 25تزيد عن 

 



  
 :قبل استعمال المعدة يجب ارتداء معدات السالمة للوقاية الشخصية التالية   -6

   Helmetخوذة سالمة   -       
 Safety Shoes حذاء السالمة   -       
 اى معدات سالمة اخرى حسب متطلبات العمل -       

يجب إستخدام آلة التنبيه والفالش الضوئى عند اإلقتراب من التقاطعات أو    -7

 .زوايا الرؤيا العمياء

 



فى حالة ما كانت المواد المرفوعة بواسطة شوكتى    -8

 .المعدة تحجبان الرؤيا ، يتم قيادة الرافعة للخلف ببطء



يجب تحاشى اإلنحناءات الحادة حتى ال يتسبب ذلك فى    -9 

 .إنقالب الرافعة الشوكية

يجب عدم تجاوز السرعة المقررة للقيادة داخل الموقع   -10

 8كيلومتر فى الساعة فى المساحات الخارجية وال تتجاوز  15)

كذلك غير مسموح ( كيلومتر بالساعة داخل صاالت التخزين

بإيقاف الرافعة الشوكية أمام حنفيات الحريق أو أبواب 

 .الطوارىء

 



يجب تحديد وزن المواد المراد رفعها بالرافعة الشوكية والتأكد أن هذا الوزن   -11

مكتوب على لوحة البيانات الخاصة بالمعدة مع )قدرة الرافعة الشوكية  ال يزيد عن

األخذ باإلعتبار أال تزيد المسافة بين مركز ثقل الوزن المراد رفعه والجزء الرأسى 

من الشوكتين عن ما هو مذكور فى لوحة بيانات الرافعة الشوكية ، وفى حالة 

اإلضطرار لرفع أى حمل تزيد المسافة بين مركز ثقله وبين الجزء الرأسى للشوكتين 

(.عما هو مذكور باللوحة ، يتم تعديل وتخفيض الوزن  

 

 



يجب وضع شوكتي الرافعة أسفل الحمل المراد  -12

رفعه بطريقة سليمة حتي ال يسقط الحمل عند حركة 

الرافعة كذلك يجب مراعاة مركز ثقل الرافعة حتى ال 

.تنقلب  
 



عند رفع المواد بواسطة شوكتى المعدة يجب أال  -13

 20)بوصة  8تزيد المسافة بين الشوكتين واألرض عن 

(.سم 10)بوصة  4وال تقل عن ( سم  
 



في حالة انتهاء العمل بالمعدة يجب إرجاع الشوكتين إلي  -14

الوضع المأمون وأخذ مفتاح التشغيل منها وتسليمه إلي 

 .المسئول  بالمخازن
يتم إعادة شحن بطاريات الرافعات الشوكية التى تدار  -15

 .بالكهرباء فى مكان جيد التهوية
أثناء قيادة الرافعة الشوكية ، غير مسموح بإخراج أى  -16

 .جزء من الجسم خارج الكابينة
 



يجب مراعاة إرتفاع األبواب ومدى مالئمته   -17

إلرتفاع الرافعة الشوكية قبل المرور من هذه 

 األبواب
 




